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Regulamin promocji 

„Visa Mobile Cashback”  

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się sprzedaż premiowa pod nazwą 

„Visa Mobile Cashback”, dalej „Promocja”. 

2. Organizatorem Promocji jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737)  

przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca 

kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, dalej „Organizator”. 

3. Udział w Promocji mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

dokonujące określonych w niniejszym Regulaminie  transakcji uprawniających do udziału 

w Promocji, jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 

r. poz. 1360), które spełnią warunki określone w § 8 Regulaminu (dalej: "Uczestnicy").  

4. Promocja urządzana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i ma charakter 

ogólnopolski. 

5. Promocja trwa od 16 sierpnia 2022 r. do 2 grudnia 2022 r. (czas trwania Promocji 

wraz z postępowaniem reklamacyjnym).  

6. Okres przyjmowania zgłoszeń do Promocji i dokonywania transakcji honorowanych w 

Promocji rozpoczyna się 16 sierpnia 2022. o godzinie 08:00:00 i trwa do wyczerpania puli 

nagród, ale nie dłużej niż do 30 września 2022 r. (dalej „Okres Promocyjny”). 

7. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników 

Organizatora, Visa Europe Management Services Limited (Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, Saatchi & Saatchi Poland sp. z o.o., ING Banku 

Śląskiego S.A., Nest Bank Spółka Akcyjna, Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka 

Akcyjna (Bank BPS S.A.) oraz Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A., 

Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej oraz Spółdzielczych Kas 

Oszczędnościowo - Kredytowych, Krakowskiego Banku Spółdzielczego. 

8. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, 

małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia. 
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9. Uczestnik może zgłosić wyłącznie swój własny udział w Promocji, m.in. nie może być 

pełnomocnikiem innego Uczestnika, podczas dokonywania zgłoszenia do udziału w 

Promocji. 

10. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Promocji. 

Przystępując do Promocji, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje 

jego treść. 

11. Udział w Promocji jest dobrowolny. 

12. Podanie danych związanych z udziałem w Promocji, w tym danych osobowych,  

jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Promocji. 

13. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. 

 

§ 2 Zasady Promocji 

1. Promocja dedykowana jest posiadaczom karty Visa wydaną przez ING Bank Śląski S.A., Nest 

Bank Spółka Akcyjna, Bank BPS S.A. oraz Banki Spółdzielcze zrzeszone z Bankiem BPS S.A., 

Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową oraz Spółdzielcze Kasy 

Oszczędnościowo - Kredytowe, Krakowski Bank Spółdzielczy. 

2.  Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik w trakcie Okresu Promocyjnego musi spełnić łącznie 

następujące warunki:  

a) Dokonać prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Promocji, poprzez wejście na stronę 

internetową www.visa.pl/campaign/cashback-mobile-22 (dalej: „Strona internetowa”), a 

następnie wypełnieniu wyświetlonego formularza zgłoszeniowego. Zawierając w nim 

następujące dane: 

i. Adres e-mail; 

ii. Numer karty płatniczej Visa wydanej przez ING Bank Śląski S.A., Nest Bank 

Spółka Akcyjna, Bank BPS S.A. oraz Banki Spółdzielcze zrzeszone z Bankiem 

BPS S.A., Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową oraz 

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe lub Krakowski Bank 

Spółdzielczy; 

oraz 

iii. Złożeniu oświadczenia o ukończeniu 18 roku życia; 

iv. Złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu; 

v. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”  

(dalej „Zgłoszenie”) a następnie 

http://www.visa.pl/campaign/cashback-mobile-22
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b) Za pośrednictwem Visa Mobile oraz w wybranych sklepach internetowych dokonać 

w Okresie Promocyjnym transakcji kupna towaru lub usługi o wartości minimum 

10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) przy użyciu karty płatniczej Visa, której numer 

został podany w Zgłoszeniu 

 

3. Pierwsza płatność pozytywnie zweryfikowana płatność spełniająca wymagania opisane w 

Regulaminie stanowi podstawę do wydania nagrody w Promocji Uczestnikowi, z 

zastrzeżeniem, że nie została jeszcze wyczerpana pula nagród w Promocji. 

4. W Promocji honorowane są wyłącznie karty płatnicze Visa posiadające numer składający się  

z 16 (słownie: szesnastu) cyfr. Przypisane do konta bankowego, którego właścicielem lub 

współwłaścicielem jest Uczestnik. Dla banków ING Bank Śląski S.A. i Nest Bank Spółka 

Akcyjna Visa Mobile dostępna jest w aplikacji banku. Dla kart wydanych przez Bank BPS S.A. 

oraz Banki Spółdzielcze zrzeszone z Bankiem BPS S.A., Krajową Spółdzielczą Kasę 

Oszczędnościowo – Kredytową oraz Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe i 

Krakowski Bank Spółdzielczy możliwa jest płatność bezpośrednio w aplikacji Visa Mobile, 

którą należy pobrać z aplikacji Google Play i App Store. 

5. Lista sklepów internetowych, w których aktualnie można płacić za pośrednictwem Visa Mobile, 

znajduje się na Stronie Internetowej (www.visa.pl/campaign/cashback-mobile-22 ) 

6. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do udziału w Promocji.  

Za nieprawidłowe uważane są w szczególności Zgłoszenia, które nie zawierają wszystkich 

danych, o których mowa w ust. 2 powyżej lub przedmiotowe dane są nieprawdziwe / błędne. 

7. Jeżeli Organizator stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania,  

którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń 

informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń 

określonych w Regulaminie Promocji, może je wykluczyć z Promocji. Organizator  

ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Promocji. Zastrzega sobie 

również prawo do wykluczenia z Promocji tych Uczestników, w stosunku,  

do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu, bądź wpływają  

na przebieg Promocji w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób. Powyższe odnosi się 

również do płatności, które naruszają postanowienia Regulaminu bądź postanowienia 

regulaminów płatności kartami Visa. 

8. Dany Uczestnik może wygrać w Promocji jedną nagrodę z tytułu danej karty Visa. Jeśli 

Uczestnik posiada więcej kart Visa spełniających wymagania Regulaminu i spełni warunki 

http://www.visa.pl/campaign/cashback-mobile-22
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udziału w Promocji, może otrzymać więcej Nagród w Promocji. Warunkiem zgłoszenia 

kolejnych kart Visa jest podanie innych danych identyfikacyjnych (adresu e-mail) w formularzu 

Zgłoszenia i dokonanie płatności, o której mowa w ust.2 pkt b). 

 

.§ 3 Wartość puli Nagród 

1. Całkowita wartość puli nagród przewidzianych przez Organizatora w Promocji wynosi:  

1.991.200,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście 

złotych i 00/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 49.780 (słownie: czterdzieści 

dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) sztuk. 

2.  Nagrodą w Promocji jest kwota w wysokości 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych i 00/100) 

brutto. 

3. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani żądać 

jej ekwiwalentu pieniężnego lub ekwiwalentu w postaci innej Nagrody.  

4. Nagroda wydawana jest w formie zwrotu środków na kartę Visa zgłoszoną do Promocji. 

5. Nagroda wydawana jest w terminie do 31 października 2022 r. 

 

§ 4 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 14 listopad 2022 r., przy czym decyduje data wpływu 

do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom.  

2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. 

(Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Visa Mobile cashback - reklamacja”. 

3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu za pomocą listu 

poleconego, najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych  

od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.  

4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika 

do dochodzenia swoich roszczeń przed sądem powszechnym. 

 

§5 Dane osobowe 

1. Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych), dalej „RODO”. 
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2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Visa Europe Limited spółka założona w 

Wielkiej Brytanii (numer rejestracji 05139966) z siedzibą pod adresem: 1 Sheldon Square, 

London W2 6TT, dalej „Visa”. Dane osobowe przetwarzane są przez Visa w celu zapewnienia 

możliwości rejestracji w Promocji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, 

poinformowania Uczestnika o prawidłowej rejestracji, dokonania weryfikacji, oraz 

udostępnienia danych osobowych Uczestników Organizatorowi w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia Promocji na podstawie Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania, w tym 

udostępnienia Organizatorowi, danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Visa  

oraz Organizatora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. Dane osobowe Uczestnika podane w formularzu zgłoszeniowym i pozyskane przez Visa,  

tj. Numer karty płatniczej Visa Uczestnika, adres e-mail Uczestnika, będą przetwarzane przez 

Visa zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązujących przepisów prawa oraz regulacjami Polityki 

Prywatności Visa, zgodnie z Informacją o polityce prywatności Visa 

https://www.visa.pl/warunki-korzystania/centrum-prywatnosci-visa.html, wyłącznie w celach 

związanych z przeprowadzaniem Promocji.  

4. W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania 

reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – administratorem 

jest Organizator (Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: 

dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie 

uzasadnionego interesu Administratora. 

5. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników 

przetwarzanych przez Visa lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: 

Visa Europe Management Services Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) 

Oddział w Polsce, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, lub mailem na adres: 

visawarszawa@visa.com. Dane osobowe Uczestnika Promocji zostaną udostępnione 

Organizatorowi tj. Unique One sp. z o.o i mogą być przekazywane podmiotom świadczącym 

usługi utrzymania i wsparcia technicznego zgłoszeń, systemów informatycznych lub serwisu 

zbierającego dane osobowe Uczestników.  

6. W zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora (Unique One sp. z o.o.,  

ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa), można się kontaktować z Organizatorem za pomocą 

następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl lub listem na adres: 

Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa. 

7. Osobie, której dane są przetwarzane: 

https://www.visa.pl/warunki-korzystania/centrum-prywatnosci-visa.html
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a) przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych; 

b) przysługuje również prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji  

w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba,  

której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych 

osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; 

c)  przysługuje prawo do żądania usunięcia, jej danych osobowych (w szczególności gdy 

ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych 

nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do 

wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania 

na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego,  

któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d) przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych 

przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych 

osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich 

wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów 

przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw  

na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia,  

czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec 

podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

e) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn 

związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych 

osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych; 

f) przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. W przypadku, gdy dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie jego zgody, 

przysługuje mu prawo do jej wycofania. Przy czym odwołanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. 

9. Dostęp do danych mogą mieć również firmie świadczącej usługi IT czy usługi prawne na rzecz 

Administratora. Podmiotom tym będą przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne 

poprawnego świadczenia przez nie usługi dla Administratora. 
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10.  Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać  

do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te 

dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli 

przestrzegania i egzekwowania prawa.  

11. Jeśli dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich. W takim przypadku, przekazywanie 

danych osobowych będzie odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych 

zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu 

ochrony danych wymaganego przepisami prawa.  

12.  Dane osobowe Uczestników Promocji przechowywane będą przez okres niezbędny do 

realizacji Promocji. Po jej zakończeniu dane osobowe będą w niezbędnym zakresie 

przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń 

cywilnoprawnych związanych z Promocją i do czasu przedawnienia zobowiązań. W 

przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych 

obowiązków ciążących na administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i 

przechowywane tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin znajduje się na Stronie Internetowej www.visa.pl/campaign/cashback-mobile-22 

oraz na stronie Organizatora www.uniqueone.pl/regulaminy. 

2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy 

prawa. 

3. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Promocji. Kontakt 

odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze. Za dni robocze na potrzeby Promocji 

Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

 

http://www.visa.pl/campaign/cashback-mobile-22
http://www.uniqueone.pl/regulaminy

